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Jaarrekening 2010 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut.
Het VLIF dient een jaarrekening 2010 op te stellen overeenkomstig het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
De instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

65.474.527 euro
61.938.648 euro

Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2010 een overschot zijn van 3.535.879 euro dat,
samen met het overschot op 31 december 2009 van 5.157.000 euro, het gecumuleerd overschot op 31 december 2010 zou verhogen tot 8.692.879 euro.
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 15.178.452 euro en een nettowinst van het boekjaar van 2.545.272 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Het Rekenhof heeft akte genomen van uw antwoord op zijn brief van 5 oktober 2010 omtrent
de controle van de jaarrekening 2009. Binnen de debiteurenadministratie werd verder werk
gemaakt van de nodige uitzuiveringen, maar dit is zeker nog niet afgerond. De afwezigheid
van een volledig correcte reconciliatie is hiervan het gevolg. Zijn college onderstreept derhalve nogmaals de noodzaak hiervan.
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Voor het tweede jaar op rij bevatte de officieel overgelegde jaarrekening geen toelichting bij
de uitvoeringsrekening van de begroting. Nochtans maakt deze toelichting conform het
boekhoudbesluit van 21 mei 1997 integraal deel uit van de jaarrekening.
De dotatievermindering van twee miljoen euro voor het jaar 2010, geconcretiseerd door het
ministerieel besluit van 17 september 2010, werd onterecht bedrijfseconomisch noch budgettair verwerkt in de jaarrekening. Hierdoor is zowel de resultatenrekening en de balans
alsook de uitvoeringsrekening van de begroting voor dat bedrag overgewaardeerd.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het VLIF bezorgt. Een kopie van die
brief, kenmerk N 09-3.650.272 B2, is als bijlage toegevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het VLIF.
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